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Všeobecné informace

Vynikající tepelněizolační vlastnosti. Plnohodnotná
náhrada polystyrenu či minerální vlny při téměř poloviční
tloušťce izolantu. Hodnoty deklarovaného součinitele
tepelné vodivosti λ  již od 0,020 W/m·K pro fenolické deskyD

řady                    a od 0,022 W/m·K pro desky na bázi PIR 
řady               . Tyto vlastnosti vám umožní splnit požadavky,
které vyplývají z aktuálních norem pro tepelnou ochranu
budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.

Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou přepravu
a manipulaci na stavbě.

Vysoká pevnost v tlaku vám zaručuje zmenšení rizika
poškození desek při montáži a vysokou odolnost desky
ve skladbě.

Nízká spotřeba materiálu pro vás znamená prostorové
úspory, efektivnější montáž i nižší náklady na logistiku
a skladování.

Minimální nasákavost a dostatečná tvarová stabilita

zaručí konstantní mechanickofyzikální parametry po celou
dobu životnosti desky.

Desky jsou díky uzavřené materiálové struktuře, složení jádra
a zesílené povrchové úpravě dokonale odolné proti

agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu i proti ptákům.

Nejduležitejší výhody
izolacních desek Kingspan
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Společnost Kingspan - divize Izolace, přináší na český trh
nejmodernější typy tepelných izolací s mimořádnými vlastnostmi
už při minimálních tloušťkách. Tyto izolační materiály účinně
snižují energetické požadavky budov a zároveň poskytují
návratnost investice ve výrazně kratším čase. Tepelněizolační
materiály Kingspan díky svým unikátním vlastnostem našly
uplatnění na úspěšných stavebních projektech po celém světě.  

Produkty Kingspan Izolace

Naše výrobky, jejichž mimořádné tepelněizolační vlastnosti
jsou zaručeny unikátní technologií výroby, jsou vhodné pro různé
typy použití:

Zateplení plochých střech

Pro skladby montované suchými procesy je ideálním
výrobkem izolační deska                             . Pro skladby,
kde nelze kotvit, s využitím betonáže spádových či
podkladních vrstev je vhodný produkt                             ,
určený pro lepení.
 

Kontaktní zateplení fasády

Speciálně pro fasády ETICS jsme vyvinuli inovativní produkt
                                                        , který svými
mechanickofyzikálními parametry dalece předčí konkurenci.
Jedná se o zcela novou technologii, která dokonale plní
požadavky na efektivní řešení zateplovaných ploch
i náročných detailů a umožňuje realizaci podle nejnáročnějších
architektonických požadavků.

Zateplení šikmých střech

Se systémovým řešením z produktové řady
a         lze splnit požadavky norem na izolaci šikmé střechy,
a to při snížení tloušťky celé skladby pláště ve srovnání
s minerální vlnou.

Zateplení podlahy

Vyřešte efektivně rozdílnou výšku podlah dvou sousedících
místností, optimalizujte účinnost podlahového vytápění
či odstraňte problém s dodržením podchozí výšky místnosti.
Použitím izolační desky                                                
či produktu nejvyšší třídy – vakuové izolace
odstraníte všechny zmíněné problémy, a to vše při splnění
nejpřísnějších požadavků na tepelnou izolaci skladby podlahy.

Zateplení vnitřních stěn

Naše interiérové desky nabízí optimální řešení v případě,
kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru.
Tyto desky zároveň zajišťují nejmenší úbytek využitelného
prostoru a jednoduchost dokončovacích prací. Inovativní
prémiové termoizolační desky 
jsme vyvinuli na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním

Doprava, manipulace a skladování

BOZP

tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo
či strop.



Popis
                                                je tepelněizolační deska z tuhé
fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou.
Deska je z obou stran opatřena textilií na bázi skla.

Použití 
                                                je vyvinuta jako ideální tepelný
izolant pro aplikaci do podlah, s možností efektního využití
i v dalších sendvičových kontaktních stavebních konstrukcích,
které vyžadují dokonalý tepelný izolant.

Technické údaje Tepelneizolacní parametry
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0,021 W/m·K
(tloušťka < 45 mm, > 120 mm)

0,020 W/m·K
(tloušťka 45 - 120 mm)

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)

C-s1, d0

150 0,021 

* Konkrétní hodnoty R a U musí být v případě aplikace do skladeb ověřené výpočtem.

159 0,021 
7,10 
7,55

TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY

6,65

8,55

0,890
0,630
0,490
0,380
0,325
0,280
0,250
0,220
0,200
0,165
0,150
0,140
0,130
0,115
0,105

** Deska je během výroby technologicky lepena ze 2 vrstev.



Popis
                                                         je tepelněizolační deska
z tuhé fenolické pěny s uzavřenou buněčnou strukturou.
Deska je z obou stran opatřena textilií na bázi skla.

Použití 
                                                         je vhodná pro aplikaci
do tepelněizolačních kontaktních fasádních systémů (ETICS).
Ve svém projektu desky využijete i pro detailní úpravy parapetů,
ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů.

Technické údaje

Tepelneizolacní parametry
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0,021 W/m·K
(tloušťka < 45 mm, > 120 mm)

0,020 W/m·K
(tloušťka 45 - 120 mm)

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)

Uzavřené buňky 90%

* Konkrétní hodnoty R a U musí být v případě aplikace do skladeb ověřené výpočtem.

TEPELNÁ IZOLACE VNEJŠÍCH FASÁD

** Deska je během výroby technologicky lepena ze 2 vrstev.

*** Na dotaz.



Požární bezpecnost pri použití výrobku
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ETICS s Kooltherm K5ETICS s EPS

TEPELNÁ IZOLACE VNEJŠÍCH FASÁD

ETICS a                        v souladu s ČSN 730810



Popis

Použití 

Technické údaje Tepelneizolacní parametry
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Minerální vlna 280mm
2U = 0,15 W/(m .K) < 0,16 = Ur CR

                         (140mm) +        (20mm)
2U = 0,145 W/(m .K) < 0,16 = Ur CR

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

C-s1, d0

Uzavřené buňky 90%

DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)

TEPELNÁ IZOLACE DO DREVENÝCH A OCELOVÝCH RÁMU

3,00 0,32570 

s mikroperforací.

efektivní

Deska je opatřena



Popis Použití 

Tepelneizolacní parametry
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TEPELNÁ IZOLACE PRO VNITRNÍ STENY A STREŠNÍ KONSTRUKCE

Technické údaje

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)

(fenol. složka)

vysoce efektivní



TEPELNÁ IZOLACE LEHKÝCH PLOCHÝCH STRECH

Popis

Použití 

Aplikace
na trapézový plech mechanickým kotvením

2U = 0,14 W/(m .K)
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Technické údaje

0,022 W/m·K

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

1200 x 600 mm, 1200 x 2400 mm

Tepelneizolacní parametry

** Pouze s polodrážkou.

 kompozitní 



Popis

Použití 

Technické údaje Tepelneizolacní parametry

Aplikace
na monolitickou železobetonovou desku lepením

2U = 0,16 W/(m .K)
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TEPELNÁ IZOLACE TEŽKÝCH PLOCHÝCH STRECH

0,027 W/m·K (tloušťka < 80 mm)
0,026 W/m·K (tloušťka 80 - 120 mm)
0,025 W/m·K (tloušťka ≥ 120 mm)

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

1200 x 600 mm

polyisokyanurátová



Popis

Použití 

Tepelneizolacní parametry

SPÁDOVÝ SYSTÉM
LEHKÝCH PLOCHÝCH STRECH

SPÁDOVÝ SYSTÉM DO TEŽKÝCH
SKLADEB PLOCHÝCH STRECH

Popis

Použití 

Tepelneizolacní parametry

12

Technické údaje Technické údaje

0,022 W/m·K

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

 1200 x 1200 mm
Spád 2,1 %

z obou stran kompozitní fólií
na bázi skla. 

0,027 W/m·K (tloušťka < 80 mm)
0,026 W/m·K (tloušťka 80 - 120 mm)

0,025 W/m·K (tloušťka ≥120 mm)

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

Uzavřené buňky 90%

 1200 x 1200 mm
Spád 2,1 %
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Vzorový návrh strechy se spádovým strešním systémem



Vakuová izolace

Technické údaje Tepelneizolacní parametry
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Aplikace                            pochozí terasa
2U = 0,16 W/(m .K)

0,007 W/m·K

Standardní rozměry

Třída reakce na oheň
EN 13501-1

 300, 400 x 300 mm
400, 600 x 600 mm

300, 400, 600 x 1200 mm

3cca 180 - 210 kg/m

 jádra na bázi
křemíku,

minimální
aplikací i detailů.

prostoru.



Kingspan

výrobky řady



Kontakt

Zákaznický servis Technický servis

Prodejní kancelár
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